
TRÍCH BỘ 30 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỂ SÀNG LỌC CHO 1 SẢN PHẨM BHNT 

Chúng tôi nhìn nhận 1 sản phẩm bảo hiểm trên 4 góc độ ( 1.Về Thời hạn bảo hiểm  2.Về góc 

độ bảo vệ trước những rủi ro  3.Về góc độ tài chính  4.Về tính linh hoạt của sản phẩm). Ở mỗi 

góc độ và tiêu chí có thể sẽ sử dụng những thang điểm khác nhau khi chấm. Dưới đây, Xin 

mời Quý vị tham khảo nhanh một vài tiêu chí trích trong Bộ tiêu chí mà chúng tôi đang sử 

dụng : 

 Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: ngắn hạn/ trung&dài hạn hay trọn đời ? 

 ...... 

 Tuổi tối đa hưởn      n  ợi  ệnh, tật là 60/65/70/75/80 hay 85 tuổi ? 

 Quy n lợi Bệnh hiểm nghèo.: có/không; Danh sách BHN ít hay nhi u bệnh; Có miễn luôn 

phí khi mắc BHN ?; Tổng QL = bnhieu %STBH? 

 QL khi tử vong do tai nạn mở rộng : có/không, max bnhieu %STBH? 

 QL Trợ cấp y tế ngay trong sp chính: có/không, Mức phí sp chính tăng lên 

nhiều/ít ? 

 Thời gian chờ: 30/60/90/120 hay 270 ngày ? 

 SP này Bảo vệ trước nhiều hay ít trường hợp rủi ro 

 ..... 

 Quyền lợi đáo hạn (tích lũy):có/không ? cao hay thấp: TLuy kiểu Tiết kiệm hay 

đầu tư(LKC,LKĐV)? 

 Tương quan giữa Phí với QL bảo vệ (số lượng và gtri các hạng mục rủi ro được 

B.vệ): có hấp dẫn? 

 Tương quan giữa Phí với STBH như thế nào? có hấp dẫn? 

 Tương quan giữa Phí với Khả năng tích lũy như thế nào? có hấp dẫn? 

 Tương quan giữa Phí với Thời hạn được BH: đóng ngắn hưởng dài ? trọn đời, 

trung hạn hay chỉ ngắn hạn? Tính ra có hấp dẫn? 

 Là dòng sản phẩm thuộc loại có phí cao hay thấp? 

 Phí các sp Bổ trợ mua kèm đắt hay rẻ? Dưới dạng Khấu trừ, Gia hạn hàng năm 

hay Đóng phí ngắn hạn 

 Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: cao/thấp/miễn hoặc sau bao năm sẽ được 

miễn phí này? 

 ..... 

 Có được rút 1 phần tiền ra giữa chừng: có/không? phí rút cao/thấp hay miễn? 

 Có được đóng phí gián đoạn hoặc tự động trích phí GTTK : có/không? hậu quả? 

 ..... 


